แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

แผนงานงานโครงการตามยุทธศาสตรโรงพยาบาล
รวมงบประมาณ

การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (Service Excellence) แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ 1 พัฒนาการดูแลผูปวยกลุมโรคที่สําคัญ /ภาวะฉุกเฉินใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

1

โครงการพัฒนา

1. พัฒนาการดูแลผูปวย sepsis

เพื่อใหผูปวย sepsis และ pneumonia ไดรับการดูแอัตราตายรวมผูปวยใน < 3%

สุขภาพตาม

-ปรับปรุง และสงเสริมการใช sepsis guideline ในผูปวยทุกแผนก

ที่รวดเร็ว และไดมาตรฐาน

service plan

-ทบทวนและวิเคราะหอุบัติการณใน ผูปวย sepsis ที่เสียชีวิต

ทุกเดือน

2. พัฒนาการดูแลผูปวย pneumonia
-ทบทวนและวิเคราะหอุบัติการณใน ผูปวย sepsis ที่เสียชีวิตทบทวน
และวิเคราะหอุบัติการณในผูปวย pneumonia ที่เสียชีวิต
-ปรับปรุงแนวทางปองกัน และการดูแลผูปวยHAP
3. เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาโรคที่ซับซอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซอ-Case Mix Index >1.2

-ทบทวน และวิเคราะห กลุมโรคที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาการ

-อัตราการ refer out ของ

ดูแลรักษาเพิ่มเติม

ผูปวยในที่มีคา AdRW<2

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดหาทรัพยากรในสาขาที่จําเปน

ลดลง 10%

ทุกเดือน
ทุกเดือน

หรือขาดแคลน
4.การดูแลผูปวยfracture around the hip ที่เกิดจากอุบัติเหตุไมรุนแรง ผูรับบริการปลอดภัย

ผูปวยในโครงการไดรับการผาตัด

และปองกันการหักซ้ําในผูปวยที่มีอายุ 50ปขึ้นไป

ภายใน 72 ชม.>รอยละ50

1.ประชุมชี้แจงโครงการ

ผูปวยในโครงการเกิดการหัก

2.คัดเลือกผูปวยเขาโครงการ

ซ้ําภายใน 1ป<รอยละ3

ต.ค.64-ก.ย.65

3,600

เงินบํารุง

3.แจงทีมสหสาขาทราบเมื่อมีผูปวย admit
4.ดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขา
5.ผาตัดผูปวยภายใน72ชม. กรณีที่สามารถผาตัดได
6.สงตอ1)Intermediate care 2)Thai COC3)คลินิกกระดูกพรุน
7.ติดตาม case 1)เยี่ยมบาน2)เยี่ยมทางโทรศัพท
8.สรุปผลการดําเนินงาน
5.พัฒนาระบบการ Triage ในผูปวยกลุมโรคสําคัญ /กลุม Fast tract

เพื่อใหผูปวยที่มีภาะฉุกเฉินไดรับ

รอยละของการคัดแยก

ทบทวนแนวทาง Triage ใหสอดคลองเปนมาตรฐาน

การดูแลอยางถูกตองรวดเร็ว ปลอดภัย

under triage <5%

ต.ค.64-ก.ย.65

12,000

เงินบํารุง
หน้าที� 1

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

เดียวกันในบริการดานหนา

รอยละของการคัดแยก

อบรมแนวทางการ Triage ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ

Over triage <15%

กํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง

รอยละของบุคลากรกลุม

ประเมินผลและปรับปรุง Gap ในการปฏิบัติ

เปาหมายที่เขาอบรม100%

6.สงเสริมและนิเทศการพยาบาลผูปวย Sepsis

เพื่อใหผูปวย sepsis ไดรับบริการ พยาบาลตามมาตรรอยละการปฏิบัติตามแนวทาง

ปรับแนวทางการพยาบาลผูปวย sepsis ใหสอดคลองกับPCT

อยางถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000

เงินบํารุง

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000

เงินบํารุง

ทางการดูแลผูปวยsepsis ≥ 90%

อบรมชี้แจงแนวทางแกผูปฏิบัติงาน

รอยละของบุคลากรกลุม

นิเทศการเฝาระวัง และรายงานตามEarly warning signs

กลุมเปาหมายที่เขาอบรม100%

กํากับ ติดตามการ ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผูปวย sepsis

รอยละการตัดสินใจรายงาน

ทบทวนเวชระเบียนผูปวย sepsisทุกเดือน เพื่อวิเคราะหจุดออน

ไดทันการ ≥ 90%

7. ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลผูปวยStroke

เพื่อใหผูปวย Stroke ไดรับบริการพยาบาล

รอยละการปฏิบัติตามแนวทาง

ปรับแนวทางการพยาบาลผูปวย StrokeใหสอดคลองกับPCT

ตามมาตรฐานอยางถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย

การดูแลผูปวยStroke ≥ 90%

ใหความรูในการพยาบาลผูปวยStroke ตามมาตรฐานเฉพาะโรค

เพื่อยกระดับการพยาบาลผูปวยStrokeตามมาตรฐานรอยละของบุคลากร

นิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง

เฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง

กลุมเปาหมายที่เขาอบรม100%

ประเมินตนเองตามมาตรฐานเฉพาะโรคดานการพยาบาลผูปวย

อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนที่

Stroke เปนระยะ

ปองกันได ในผูปวย stroke<3%

รับการประเมินการพยาบาลผูปวยStrokeตามมาตรฐาน

ผลการประเมินการพยาบาล

เฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง

ผูปวยStrokeตามมาตรฐานเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมอง ผานเกณฑ

การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (Service Excellence) แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
กลยุทธ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาวะฉุกเฉิน

2

โครงการพัฒนา

8.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยวิกฤติฉุกเฉินผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

เพื่อใหผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ไดรับการดูแลที่ไดมาตรฐา -อัตราตายผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

ระบบบริการ

trauma-non trauma ภายใน 24 ชั่วโมง

และลดอัตราการตายจากภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

การแพทยฉุกเฉิน

-ทบทวน วิเคราะห และหาแนวทางแกไข จากอุบัติการณ

-อัตราตายผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

ครบวงจร

การเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน trauma และnon-trauma

non-trauma ภายใน 24 ชม.

ทุกเดือน

trauma ภายใน 24 ชม.<12%
ทุกเดือน

<12%

และระบบการสงตอ
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคติดเชื้ออุบัติใหม /อุบัติซ้ํา

3

โครงการพัฒนาระบบ

9. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวย Covid19

เพื่อใหผูปวย Covid19 ไดรับการดูแลที่ไดมาตรฐาน อัตราตายของผูปวย Covid19

ทุกเดือน
หน้าที� 2

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค
และลดอัตราการตายจากโรค Covid19

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

บริการโรคติดตอ

-ทบทวน,วิเคราะหปญหา และปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวย

โรคอุบัติใหม

Covid19

และโรคอุบัติซ้ํา

10.พัฒนาระบบบริการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ Covid 19

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางถูกตอง ปลอดภัย อัตราการติดเชื้อในบุคลากรทางการ

จัดทําแผนรับโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําและสื่อสารใหนําไปปฏิบัติ

เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อสูบุคลากร

พยาบาลจากการปฏิบัติงาน<2%

บริหารจัดการพื้นที่สําหรับดูแลผูรับบริการและทีมการพยาบาล

ชุมชนและสิ่งแวดลอม

รอยละบุคลากรกลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

ในจังหวัดสมุทรสงคราม <1.3%

วางระบบในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ

ที่ไดรับการซักซอมในการ

ใหความรูในการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ Covid 19

ปองกันการแพรกระจายเชื้อ100%

และซักซอมปองกันการแพรกระจายเชื้อ

รอยละของบุคลากรที่เกี่ยวของ

รวมซอมแผนรับโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําประจําป

เขารวมซอมแผนรับโรค

กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผน

อุบัติใหมอุบัติซ้ํา

ต.ค.64-ก.ย.65

เงินบํารุง

1,000

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการประสานเครือขายดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (PP&P Excellence) แผนงานที่ 3 การพัมนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
กลยุทธ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพตามกลุมเปาหมาย

4

โครงการพัฒนาและ

11.การสรางเสริมสุขภาพในชุมชนโดยออกหนวยเยี่ยมเชิงรุกแบบ

1.เพิ่มการเขาถึงบริการ

1.รอยละของผูเขารวมกิจกรรม

สรางศักยภาพคนไทย

องครวม(Holistic)

2.สรางเสริมสุขภาพในชุมชน

ไดรับการติดตามเยี่ยม 100%

ทุกกลุมวัย

1.ติดตอประสานงานกับหนวยงาน รพ.สต.บานเขตเมืองและ

2.รอยละของผูเขารวมกิจกรรม

ตะวันจากสมุทรสงคราม

มีสุขภาพดีขึ้น 80%

ม.ค.65-ก.ย.65

5,000

เงินบํารุง

2.ติดตอประสานงานกับหนวยงานยานยนตเพื่อขอรถในการออกเยี่ยม
ชุมชนเดือนละ 1ครั้ง
12.โครงการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย ประจําป 2565

เพื่อพัฒนาระบบการรับ -สงตอ การดูแลรักษาโรคของรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดําเนินงานและรูปแบบ

ผูสูงอายุ จากชุมชนสูโรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษา บริการเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพจัดประชุมทีม

และฟนฟูสภาพ

พ.ย. 64-ก.ย.65

-รอยละความพึงพอใจของ

สหสาขาวิชาชีพ ภาคีเครือขายตางๆเพื่อเตรียมความรูดานผูสูงอายุ

ผูสูงอายุที่ไดรับบริการตาม

และแนวทางการดําเนินงานในคลินิกผูสูงอายุ

ระบบ>80%

ดําเนินงานตามขอตกลงและแนวทางการจัดตั้งคลินิก
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ
13.การบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูที่มีภาวะพึ่งพิง

1. เพื่อใหผูที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ไดรับบริการการ 1.จํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ของ

ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขอยางถูกตองตอเนื่อง ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต ๕

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา ตําบลแมกลอง

2. รองรับระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

พ.ย.64-ก.ย.65

350,000

สปสช

ราชบุรีตามแผนการดูแลราย
หน้าที� 3

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บุคคล (Care Plan) ไดรับการ

1. คัดกรองผูสูงอายุตามADL ไดกลุมเปาหมายจํานวน 70 ราย

ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข

2. เสนอรายชื่อเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

โดยผูดูแลผูสูงอายุ

3. Care Manager จัดทํา Care Plan เสนอ สปสช .และคณะ

( Care Giver) 60%

อนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการดูแล โดย care Giver

2. จํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะ

4. โอนงบประมาณเขาบัญชีเงินบํารุงสถานบริการ (แยกบัญชี)

พึ่งพิง มีคะแนน ADL มากขึ้น

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

5. หนวยบริการ จัดทําโครงการฯ ตาม care Planโดยผูดูแลผูสูงอายุ
(Care Giver)
6. CM ติดตามประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน เสนอตอคณะ
กรรมการกองทุนฯ
14.การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเชิงรุกในชุมชน

1.ผูสูงอายุมีความรูพื้นฐานทางสุขภาพเกี่ยวกับการ รอยละของ healthy aging

1.การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร สงเสริมความรูดานผูสูงอายุ

สงเสริม ปองกันรักษา ฟนฟูสุขภาพเบื้องตน

ใหกับเครือขายในชุมชน เชน อสม. /อสค./Care giver และ

2.สรางความเขมแข็งและ การมีสวนรวมขององคกร

กลุมองคกรเอกชนตางๆในชุมชน

และเครือขายในชุมชน

ม.ค.65-ก.พ.65

7,000

ต.ค.64-ก.ย.65

120,000

สปสข(PP)

เพิ่มขึ้นหรือคงที่จากปกอน

2.การสรางเครือขาย การดูแลผูสูงอายุโดยการสรางทีมจากกลุมที่ได
อบรมแลวและเครือขายสหสาขาวิชาชีพ รพ.สต.ละ 1 ทีม
ในการประสานการดูแลผูสูงอายุติดบาน/ติดสังคม
3.วางระบบการดูแล และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยใชกลไกของ
ชมรมผูสูงอายุ /โรงเรียนผูสูงอายุ และ อสค./อสม.
4.ประเมินผลการบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการประสานเครือขายดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล(PP&P Excellence) แผนงานที่ 4 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
5

โครงการพัฒนาระบบ

15.หยุดยั้งเชื้อวัณโรคในชุมชน

1.เพื่อคัดกรองคนหาและปองกันโรควัณโรคในกลุมเสี 1.กลุมเสี่ยงไดรับการ (600คน)

บริการโรคติดตอ

-คัดกรองวัณโรคโดยการถายภาพรังสีทรวงอก ใน 7 กลุมเสี่ยง

2.เพื่อนํากลุมเสี่ยงที่พบผลผิดปกติรับการรักษา

โรคอุบัติใหม

-เก็บเสมหะ AFB สงตรวจ 3 ครั้ง ในรายที่ผลภาพถายรังสี

วัณโรค รอยละ90

และโรคอุบัติซ้ํา

ทรวงอกผิดปกติ

2.กลุมเสี่ยงที่มีผลผิดปกติ

-เก็บเสมหะ Gene X-pert ในรายที่ผลภาพถายรังสีทรวงอก

ไดรับการรักษา รอยละ100

คนหา คัดกรอง และปองกัน

ผิดปกติสงสัยวัณโรค
16.การติดตามดูแลรักษาและเยี่ยมบานผูติดเชื้อ /ผูปวยเอดส

1.เพื่อติดตามดูแลรักษาและเยี่ยมบานผูติดเชื้อ/ผูปวย1.ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

257,985

148,185
หน้าที� 4

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม
โดยศูนยองครวม ป 2565

วัตถุประสงค
เอดสอยางครบถวน

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

ที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

เงินบํารุง

1.ประชุมชี้แจงนโยบายกับทีมคณะทํางานคลินิก ARV และชี้แจง

ติดตามการดูแลที่บาน

109,800

การปฏิบัติงานกับแกนนําผูติดเชื้อ

ไดรับการเยี่ยมบานจากแกนนํา

สนับสนุน

2.จัดตารางการปฏิบัติงาน กํากับติดตาม ดังนี้

รอยละ 50

จาก ศฮร.

2.1กิจกรรมเยี่ยมบานในกลุมผูปาวยที่เริ่มรับยาตานไวรัส

2.ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

/ปรับสูตรยา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งติดตอกัน 3 เดือน

ที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

2.2 บริการใหคําปรึกษาในคลินิก ARV อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

ไดรับการใหคําปรึกษาใน

2.3กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

คลินิก ARV จากแกนนํา

3.เก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนด และปรับกระบวนการ

รอยละ 80

ใหบริการโดยยึดหลัก PDCA

3.ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

4.สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร

ที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางนอย /ครั้งตอ ป

กลยุทธ 6.เพิ่มศักยภาพและการประสานเครือขายทุกระดับเชื่อมโยงสูชุมชน
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17.พัฒนาระบบบริการการดูแลตอเนื่องในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายใน

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องที่บานทุกระดับ 1.อัตราผูปวย Stroke มี ADL

สรางศักยภาพคนไทย

กลุมโรคหลอดเลือดสมอง ( Ac stroke)

สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทุกกลุมวัย

1.ทําD/C planning รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องที่บานใหไดตามเกณ 2.อัตตราผูปวย Ac stroke ที่

2.จัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพลงเยี่ยมบานผูปวยในCUP เมืองโดย

คุณภาพงานเยี่ยมบาน

ประสานผูที่เกียวของเชน รพสต./อปท./ อสม. /Care giver

ต.ค.64-ก.ย.65

50,000

สปสข(PP)

เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ระดับ 50%
admited ดวยภาวะแทรกซอน
ที่ปองกันได ไมเกินรอยละ 10

ตามปญหาผูปวย
3.การประเมินผลการดูแลผูปวยในระยะ 1-3-6 เดือนโดยใช ADL
4.การประเมินผลการเกิดภาวะแทรกซอนที่ปองกันไดรายเดือนใน
กลุมผูปวยชวง 6 เดือนแรก
4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปขอมูลการดูแล และวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคติดตามงานเยี่ยมบานคุณภาพเชื่อมโยงกลุมโรค
ตาม Service Plan จังหวัดสมุทรสงคราม ปงบประมาณ 2565
1.การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.การพัฒนาติดตามโปรแกรมการสงตอขอมูลผูปวย
หน้าที� 5

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

3.กิจกรรมประชุมวิชาการเครือขายเยี่ยมบาน
4.สนับสนุนอุปกรณการเยี่ยมบาน
5.การติดตามเยี่ยมบานตามกลุมโรค service plan
6.การติดตามประเมินผลในหนวยบริการ
18.พัฒนาระบบบริการฝากครรภที่มีคุณภาพ -กําหนดแนวทาง

-อัตราการเยี่ยม(HHC)

การสงตอหญิงตั้งครรภที่มีปญหา ภาวะแทรกซอน

หญิงตั้งครรภมารดาที่มีภาวะ

ทุกเดือน

แทรกซอนChronic HT GDMA2
100%
19.การสงเสริมสุขภาพกลุมตามวัย -การใหบริการคุม

ลดการตั้งครรภซ้ําในมารดาวัยรุนอายุ 15-19ป

-อัตรามารดาวัยรุนไดรับการคุม

กึ่งถาวร/ถาวรแกมารดาวัยรุนหลังคลอดกอนจําหนาย

กําเนิดถาวร/กึ่งถาวรใน≥50%

กลับบานแนะนําการคุมกําเนิดในโรงเรียนพอแม

-มารดาวัยรุนที่คลอดที่

-การใหความรูการตั้งครรภในวัยรุน

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ

ทุกเดือน

เลิศหลา ≥80%
-อัตราการตั้งครรภซ้ําในมารดา
วัยรุน ที่คลอดที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา ≤5%
20.รณรงคการตรวจมะเร็งปากมดลูกในวันสําคัญตางๆเชนวันพยาบาล

-การคนหาผูปวยมะเร็งปากมดลูกในประชากรที่มีอาย-อัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก

แหงชาติในคนไขทุกรายที่มาตรวจที่คลินิกนรีเวชและไมไดรับการ

30-60ป

ของประชากร ≥50

เพื่อลดการเสียชีวิตจาก Covid-19

หญิงตั้งครรภืไดรับการฉีดวัคซีน

ทุกเดือน

ตรวจมากอน
21.ฉีดวัคซีนปองกันโควิดในหญิงตั้งครรภ

ทุกเดือน

Covid ≥70

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการประสานเครือขายดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล(PP&P Excellence) (PP&P Excellence) แผนงานที่ 5 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม(ENV)

4,000

กลยุทธ 7 พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
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22.อาหารปลอดภัย นภาลัยใสใจพัฒนา

1. เพื่อดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางรพ.อาหาร

1. รอยละความความสําเร็จการ

จัดการสิ่งแวดลอม

1. เขียนและนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ปลอดภัย

ดําเนินโครงการฯ ≥ 85

(GREEN &

2.ดําเนินการธํารงรักษาการปฏิบัติงานบริการตามมาตรฐาน

2.เพื่อพัฒนาเมนูทางเลือกอาหารปลอดภัยสําหรับผูป2.ไดเมนูอาหารปลอดภัย ≥ 2

CLEEN Hospital)

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ต.ค.64-ส.ค.65

4000

3.พัฒนาเมนูปลอดภัย(เฉพาะโรค) อยางนอย 2 เมนู
หน้าที� 6

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

4.สรุปผลการดําเนินโครงการ
23.ปรับปรุงระบบระบายอากาศแผนกผูปวยนอก

เพื่อปรัปปรุง/แกไขคุณภาพอากาศ ใหไดมาตรฐาน คุณภาพอากาศผานเกณฑ

(แผนกผูปวยนอกและทันตกรรม)

ตามที่กําหนด

ต.ค.64-มี.ค.65

มาตรฐาน 2 หนวย

1.สํารวจ/ออกแบบ 2.ขออนุมัติโครงการ 3.ติดตั้งระบบ
4.ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพรองรับระบบบริการและระบบงานในโรงพยาบาล(People Excellence)แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
กลยทธ 8.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสมกับงานและการเปนองคกรแหงการเรียนรู
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โครงการพัฒนา

24.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานบริการโภชนาการ

1. เพื่อสงเสริมสมรรถนะสายวิชาชีพทางโภชนา

1. รอยละ100บุคลากรไดเ

บุคลากรดานสุขภาพ

1.ประชุมวิชาการหรืออบรมเชิงปฏิบัติการสายวิชาชีพนักกําหนด

การแกบุคลากร

ขารวมพัฒนา 2 ราย

สูความเปนมืออาชีพ

อาหารประจําป/ความรูดานโภชนบําบัดในกลุมโรคเรื้อรังที่สําคัญ

2 เพื่อสงเสริมความรูและทักษะทางบริการโภชนา 2.รอยละ80บุคลากรไดเขา

เพื่อรอง

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการความรูและทักษะดานบริการอาหาร

การแกบุคลากร

รวมพัฒนา

รับระบบบริการ

ในรพ.สําหรับผูปฏิบัติงาน
25.สงเสริมใหเกิดการสรางองคความรูในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

จํานวนหนวยงานที่สงผลงาน

จัดงานมหกรรมคุณภาพ

องคความรู/นวัตกรรม/งานวิจัย

เขารวมในงานมหกรรม

สนับสนุนใหบุคลากร เขาประชุมงาน HAForum เพื่อสรางองค

คุณภาพ> 80%

ความรูใหม

จํานวนผลงานที่สงประกวด

สงผลงานเขารวมงานประกวดทั้งภายในและภายนอก รพ.

ทั้งภายในและภายนอก รพ.

ต.ค.-64

6,000

ต.ค.-64

6,000

100,000

≥ 5เรื่อง/ป
26.พัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรดานการใชงานและบํารุงรักษาระบบ

เพิ่มพูนทักษาะการใชงานและแกปญหาของระบบสา เจาหนาที่กลุมงานโครงสรางพื้นฐานทุก

สาธารณูปโภคพื้นฐานโรงพยาบาล

และลดคาใชจายดานการซอมและเพิ่มความปลอดภัยคนเขารวมกิจกรรม 100%

กิจกรรมทบทวนความรูเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาของระบบ

ใชงานของเจาหนาและผูมารับบริการ

1 ระบบไฟฟาหลัก-สํารอง

ไตรมาส 2
1 วัน

อัตราระบบสาธารณูปโภคใชงานไมได
ลดลงจากปที่แลว

2 ระบบลิฟต
3 ระบบสื่อสาร
4 ระบบกาซทางการแพทย
กลยุทธ 9.พัฒนาสูองคกรสรางความสุข

9

โครงการบริหารจัดการ

27.สงเสริมการคงอยูของบุคลากร

การกําลังคนดานสุขภาพ 1. หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลดานกําลังคน ครบถวน ถูกตองและ

เพื่อธํารงรักษาบุคลากรและสรางความตอเนื่องใน อัตราการคงอยูของบุคลากร
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ หนวยงาน

ต.ค.64-ก.ย.65

สาธารณสุข (Retention rate)
หน้าที� 7

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปนปจจุบัน

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

≥85%

2. มีการวิเคราะหอัตรากําลัง หาสวนขาดตามสายวิชาชีพ หลัก
และสายสนับสนุนวิชาชีพ สนับสนุนบริหาร (back office)
3. มีการกําหนดแผน/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางและธํารงรักษา
บุคลากรใหคงอยูในระบบ เชน “HR Clinic”

10 โครงการ Happy

28.ประเมินความสุขบุคลากร

1.เพื่อนําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน คะแนนการประเมินความสุข

MOPH กระทรวง

1.ประเมินความสุขบุคลากรโดยใชแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข

Hapinomiter) มาใชในการพัฒนาองคกร

บุคลากร (Happinometer)

สาธารณสุข

2. วิเคราะหผลการสํารวจ

การบริหารงาน การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ

ระดับดี

แหงความสุข

3.จัดทําแผนพัฒนาความสุขบุคลากร

2.เพื่อสงเสริมความสุขในการทํางานอยางตรงประเด็น

ต.ค.64-ก.ย.65

4. ดําเนินการตามแผนพัฒนา
5.ติดตามและประเมินผล
29.ประเมินความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร

1.ประเมินความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรอยละความอยูดีมีสุขและความ

1. ประเมินความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรโดยใช

2.เพื่อจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชนเจาหนาที่

แบบสํารวจของ สรพ.

ต.ค.64-ก.ย.65

ผูกพันของบุคลากรที่อยูใน
ระดับสูง≥80%

2. วิเคราะหผลการสํารวจ
3.จัดทําแผนพัฒนาความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร
4. ดําเนินการตามแผนพัฒนา
5.ติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการการเงินการคลังและการใชทรัพยากร (Governance Excellence) แผนงานที่ 10 การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
กลยุทธ 10.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานการเงินการคลัง

11 โครงการบริหาร

30.บริการผลิตอาหารปนผสมสําหรับผูปวยที่ตองไดรับการดูแล

1. เพื่อผลิตอาหารปนผสม (Blenderized Diet) ที่ 1.รอยละความพึงพอใจของญาติ

จัดการดาน

ตอเนื่องที่บาน

ถูกตองตามหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัยสําหผูปวยตอการใหบริการผลิต

การเงินการคลัง

1. เขียนและนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน

อาหารปนผสม ≥ 85

2.ผลิตและใหบริการอาหารปนผสมสําหรับผูปวยที่ตองไดรับการดูแล

2. เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับญาติผูปวยที่ตองการ

2.ผูปวยตอบสนองตออาหารปน

ตอเนื่องที่บาน

ความสะดวกและไมมีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร ผสมไดดีไมเกิดภาวะแทรกซอน

3.สรุปผลการดําเนินงาน

3.เพื่อสงเสริมฟนฟูภาวะโภชนาการผูปวยใหดีขึ้น

31.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

ร.พ.มีศูนยจัดเก็บที่มีระบบมีการกําหนดเปาหมาย แล1.SUM Adjust RW > 2000

1.ประชุมกรรมการกองทุนยอย ทําความเขาใจ

บริหารผลงานที่มี ประสิทธิภาพ

ตค.64-ก.ย.65

195,710

เงินบํารุง

≥ 85
ต.ค.64-ก.ย.65

2.อัตราการครองเตียง > 85%
หน้าที� 8

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

2.จัดรูปแบบการจัดการผูปวยใน

ระบบการจัดเก็บรายได 1 ระบบ

3.Bed Turnover Rate > 6

3 กองทุนยอยรับมอบเปาหมายรายได

.เพิ่มรายไดในหมวดที่ ไมใชงบ

4. Active bed > 242

4 กองทุนยอยจัดทําแนวทางเพื่อบรรลุ เปาหมาย

งบลงทุนและ เงินเดือน %

5.เพิ่มรายไดในหมวดที่ ไมใชงบ
งบลงทุนและ เงินเดือน %

5 ติดตามประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน
32.สนับสนุนการบันทึกขอมูลเพื่อการเรียกเก็บอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

เพื่อการเรียกเก็ยที่ถูกตอง ทันเวลา

จํานวนครั้งการสงขอมูลลาชา=0

สงบุคลากรรับฟงชี้แจงการบันทึกขอมูลเพื่อการเรียกเก็บ

จํานวนครั้งการบันทึกขอมูล

กํากับติดตามใหมีการบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง

ผิดพลาด ไมครบถวน=0

ต.ค.64-ก.ย.65

กํากับติดตามการสงเวชระเบียนภายในเวลาที่กําหนด
33. สงบุคลการเขารับการอบรมดานระเบียบพัสดุที่มีการปรับปรุงและ

เพื่อใหเจาหนาที่มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางถูกตองรอยละของการจัดซื้อจัดจาง

เปลี่ยนแปลง ตามขอกฎหมายติดตามการประเมินทุกเดือน

ตามระเบียบและเพิ่อใหมีการใชทรัพยากรอยาง

ถูกตองตามระเบียบพัสดุ100%

ถูกตองเหมาะสม

รอยละของการจัดซื้อจัดจางได

ต.ค.64-ก.ย.65

ตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการ≥ 95%
34.ตรวจสุขภาพประจําป จนท.รพ.ปงบประมาณ 2565

1.จนท.ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเอง

จนท.รพ.845 คน

ต.ค.64-มิ.ย.65

2.จนท.ไดรับการสนับสนุนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแร(รอยละ 90 ของ จนท.ทั้งหมด)

เงินบํารุง

คาวัสดุ อุปกรณ

3.จนท.ไดรับคําแนะนําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ คาตรวจที่รียกเก็บได
ที่เหมาะสม

124,900
คา Lab

360,000 บาท

คาเอกซเรย

4.เปนการเพิ่มรายไดใหกับ ร.พ.
35.ตรวจสุขภาพประจําปขาราชการลูกจางประจําจังหวัด

1.ขรก.ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเอง

ขรก.ในจังหวัด 1280 คน

สมุทรสงครามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2565

2.ขรก.ไดรับการสนับสนุนใหมีสุขภาพ

คาตรวจสุขภาพ 1,056,800 บาท

ต.ค.64-ส.ค.65

292,964

เงินบํารุง

คาวัสดุ อุปกรณ

สมบูรณแข็งแรง

คา Lab

3.ขรก.ไดรับคําแนะนําใหปรับเปลี่ยน

คาเอกซเรย

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
4.เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ ร.พ.
36.ตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการประจําป

1.สปก.ปฏิบัติตามกฏหมาย

พนง.ในสปก.

งบประมาณ 2565

2.พนง.ไดทราบภาวะสุขภาพของตนเอง

ประมาณ 2,500 คน

3.พนง.ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คาตรวจสุขภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

552,490

เงินบํารุง

คาวัสดุ อุปกรณ
คา Lab
หน้าที� 9

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค
สุขภาพ

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

950,000 บาท

คาเอกซเรย

4.เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ ร.พ.

การบริหารจัดการการเงินการคลังและการใชทรัพยากร (Governance Excellence) แผนงานที่ 8 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
กลยุทธ 11. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ

12 โครงการประเมิน

37.การบริหารจัดการขอรองเรียนที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน

ต.ค.64-ก.ย.65

คุณธรรมความ

1. สงบุคลากรในหนวยงานเขารับการอบรมหลักสูตรการเจรจา

1.บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาทักษะการเจร1. อัตราการตอบสนองขอ

โปรงใส

ไกลเกลี่ยและการจัดการความขัดแยงที่รพ.จัดอบรมทุกป

ไกลเกลี่ยอยางตอเนื่อง

2. ทํางานรวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยและการเจรจา

2.ขอรองเรียนไดรับการบริหารจัดการแกไขเชิงระบบ 100%
2. ไมเกิดอุบัติการณขอรองเรียน

ไกลเกลี่ยของโรงพยาบาล
3. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายภาคประชาชน

รองเรียนที่ไดรับการจัดการแกไข

3.เพื่อประสานขอมูลประเด็นที่ผูรองเรียนติดตอผาน เดิมซ้ํา 80%
ชองทางภาคประชาชนและทํางานเชิงรุกกอนเรื่อง 3.อัตราความสําเร็จขอรองเรียน
ขยายวงกวาง

ที่ไมเกิดการฟองรองเปนคดี
ความ 100 %

38.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใส

รอยละตัวชี้วัดแตละดานผานเกณฑ

หนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ในการดําเนินงาน

≥ 92%

ติดตาม และกํากับใหหนวยงานรายงานการดําเนินงานใหสอดคลอง

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และ

ตามแนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT)

ใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ

ติดตามการประเมินทุกไตรมาส

ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค.64-ก.ย.65

เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติในการนํามาตรการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมาบังคับ
ใชและปฏิบัติอยางทั่วถึง ครอบคลุมทั้งองคกร
39.จัดการประชุมติดตามแผน ประเมินผล แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล

-กลุมภารกิจโรงพยาบาลเขารวม

จัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตาม สรุปผล การดําเนินการ

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาล

ประชุมสรุปผลดําเนินการทุก

ทุกไตรมาส

ไตรมาส 100 %
-มีรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
โรงพยาบาล ประจําป 2565
1 รายงาน
หน้าที� 10

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

กลยุทธ 12. พัฒนาคุณภาพระบบงานตามมาตรฐานโรงพยาบาล

13

โครงการพัฒนา

40.สงเสริมการ ใชขอมูลจากตัวชี้วัดโปรแกรมTHIPในการพัฒนา

เพื่อใหองคกรเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รอยละของตัวชี้วัดที่ผาน

องคกรคุณภาพ

กําหนดKPIที่เขาสูการเทียบเคียงผลลัพธในโปรแกรม THIP

ไปสูความมีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับ

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000

เงินบํารุง

196,000

เงินบํารุง

การเทียบเคียงผลลัพธ > 80%

ติดตามการKeyขอมูล/นําเสนอผลการเทียบเคียง

รอยละของหนวยงาน/ทีม

ติดตามการพัฒนาในผลลัพธที่ไมผานการเทียบเคียง

ที่มีการพัฒนางานตาม
ผลลัพธที่ไมผานเกณฑการ
เทียบเคียง> 80%

41.สงเสริมการรายงานความเสี่ยง ทบทวน และการแกไขสาเหตุ

เพื่อพัฒนาองคความรูในการบริหารความเสี่ยง

รอยละของกลุมเปาหมาย

อบรมความรูการบริหารความเสี่ยงและการบันทึกโปรแกรมความเสี่ยง

แกผูปฏิบัติงาน

ไดรับการอบรม> 90%

ติดตาม กํากับใหมีการรายงานความเสี่ยงและการแกไขตามระยะเวลา

เพื่อทบทวนและแกไขใหเกิดความปลอดภัยในการบริ รอยละของหนวยงานที่มี

ที่กําหนด

การรายงานความเสี่ยง

สงเสริมใหหนวยงานทบทวนและแกไขสาเหตุการเกิดอุบัติการ

ภายในเวลาที่กําหนด> 80%

ระดับEขึ้นไป

รอยละของอุบัติการณ

จัดเวทีใหมีการทบทวนทํา RCAในอุบัติการณครอมสายงาน

ระดับE ที่มีการทบทวน

ต.ค.64-ก.ย.65

ภายในเวลาที่กําหนด> 80%
42.รับการเยี่ยมสํารวจจาก สรพ.(Reaccreditation III)

เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเยี่ยมสํารวจ

รอยละของทีมนํา/หนวยงาน

ประสานขอรับการPreSurvey และการจัดทําเอกสารจากที่ปรึกษา

ที่จัดทําเอกสารพรอมรับ

การพัฒนาคุณภาพ รพ.ของเขตสุขภาพที่ 5

การเยี่ยมสํารวจ100%

ต.ค.-ธ.ค.64

รับการเยี่ยมสํารวจจากสรพ.
43.การพัฒนาระบบการจัดการดานยาเพื่อรองรับการประเมิน HA

เพื่อใหระบบการจัดการดานยามีความพรอมในการ คะแนนเฉลี่ย HA Scoring

Re-Accreditation

รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

1.เตรียมรับการประ เมินระบบการจัดการดานยาจากสมาคม เภสัชกรรมรพ. (HA Re-Accreditation)

ต.ค.64-พ.ย.64

17,950

ต.ค.64-ก.ย.65

110,000

guide ของระบบการจัดการ
ดานยา ≥ 4

- ประสานงานสมาคมเภสัชกรรมรพ.เพื่อขอวันที่รับการประเมิน
- เขียนโครงการขอรับการประเมิน
- รับการประเมินและสรุปผล
2. นําขอเสนอแนะจากวิชาชีพเภสัชกรรมมาจัดทําประเด็นพัฒนา
เรงดวนและดําเนินการกอนสรพ.มา Re-Accreditation
44.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล

บริการพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลรอยละหนวยงานผานเกณฑการ

หน้าที� 11

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ทุกหนวยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานการพยาบาล

ประเมินระดับ 3 ขึ้นไป 100%

วิเคราะหและปรับปรุงปญหาจากการประเมินตนเอง

องคกรพยาบาลผานการประเมิน

สงแบบประเมินเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานบริการพยาบาล

คุณภาพบริการพยาบาล

รับการประเมินจากกองการพยาบาล

NQA class ขึ้นไป

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

เขารับประกาศและโลหรางวัลผานการประเมิน

การบริหารจัดการการเงินการคลังและการใชทรัพยากร (Governance Excellence) แผนงานที่ 9 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
16 โครงการ พัฒนาระบบ 45.สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูป วยนอก
ขอมูล เทคโนโลยี

1. ประสานหนวยงานบริการดานหนา เพื่อขอความรวมมือ

สารสนเทศ และการ

2. เจาหนาที่ IT, ศูนย HA และเจาหนาที่ งานผูปวยนอก ปฏิบัติการ

เพื่อใหผูรับ บริการไดรับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว รอยละความพึงพอใจของผูรับ

พ.ย.64-มิ.ย.65

พึงพอใจ มีความเชื่อมั่นในการให บริการดูแลรักษา บริการ แผนกผูปวยนอก ≥ 85%

สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อ สํารวจเก็บขอมูลแกกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการในแผนกผูปวยนอกทั้ง
สนับสนุนระบบ

หมด โดยการสรางสัมพันธภาพ แนะนําตัว ขอความรวมมือ

บริการสุขภาพ

ผูรับบริการที่มี Smart phone Scan QR Code ตอบแบบสอบถาม
ที่แผนกผูปวยนอกทั้งหมด ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
3. วิเคราะหผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะห
4. สรุปรายงานการสํารวจ และนําเสนอรายงานผูที่เกี่ยวของ
5. ทบทวน และวางแผนในการลงสํารวจในครั้งตอไป
46.สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอโรงพยาบาล

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียตอโรงพยาบาลฯ ไดรับบริก รอยละความพึงพอใจของผูมี

สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ มีความเชื่อมั่นในการให สวนไดสวนเสียตอโรงพยาบาล

1. ศูนย HA ประสานงานสํารวจรายชื่อคณะกรรมการฯ ทีมผูแทนบริษัทฯ

บริการดูแลรักษา

เม.ย.-65

สมเด็จพระพุทธเลิศหลา ≥ 85%

กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล และภาคีเครือขายอื่นๆ (กลุมเปาหมาย
ที่มาติดตอประสานงานรวมกับโรงพยาบาลฯ)
2. เสนอผูอํานวยการฯ ลงนามออกหนังสือ ขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ทั้งแบบ paper หรือ Scan QR Code
โดยสงทางไปรษณีย กรณีกรรมการมูลนิธิ/ผูบริจาค ไปพบดวยตัวเอง
3. ติดตามเก็บรวบรวมขอมูล/วิเคราะหผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จ
รูป SPSS และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
4. สรุปรายงานและนําเสนอรายงานผูที่เกี่ยวของ
5. ทบทวนปญหา เสนอแนวทางการแกไข และวางแผนสง
หน้าที� 12

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

แบบสํารวจปตอไป
47.เพิ่มชองทางการติดตามลําดับการรับยาโดยติดตั้งจอภาพโทรทัศน

1.ลดความแออัดของผูรับบริการบริเวณหนาหองจาย 1.รอยละความพึงพอใจของการ

สําหรับติดตามการรับยาบริเวณโรงอาหารและดานขางรานกาแฟ

ผูปวยนอก

รับบริการดานสถานที่รอรับยา

Amazon ,หนาหองยา

2.เพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ

80%

1.1เสนอแผนงานฯขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

3.เพิ่มความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ Socia2.รอยละความพึงพอใจตอระบบ

1.2จัดซื้อจัดจาง

distancing ของระบบ New normal

ติดตามลําดับการรับยา 80%

เพื่อประชาสัมพันธ ความรู ขาวสาร เทคโนโลยี

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ

ทางการแพทย ขอมูลแพทยเฉพาะทาง

ที่ผลิตและไดรับการเผยแพร

ทาง และการดําเนินงานตางๆของโรงพยาบาล

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ

ต.ค.64-มิ.ย.65

120,800

เงินบํารุง

1.3ติดตั้งและดําเนินการ
1.4ประเมินผลโครงการ
48.ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของ รพ.นภาลัย
1. ประสานขอขอมูลขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธจากผูบริหารและ
กลุมงานตางๆ

59,500

เงินบํารุง

เดือนละ 2 เรื่อง

2.ผลิตสื่อตางๆ เชน วีดีทัศน โปสเตอร
3.ประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ เชน เว็บไซตโรงพยาบาล
เพจเฟซบุก ปายประกาศ

แผนงานโครงการงานประจํา
รวมงบประมาณ

ที่

แผนงาน/โครงการ

1

งานตรวจคัดกรองและ

1.ประสานงานกับสถานประกอบการ

ตรวจคัดกรองและสุขภาพตามปจจัย

พนง.สถานประกอบการ

ตรวจสุขภาพตามปจจัย

2.ดําเนินการตรวจตามความเสี่ยงดวย

เสี่ยงจากการทํางาน

300 ราย

เสี่ยงจากการทํางานและ

เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร

2

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ
ต.ค.64-ก.ย.65

30,000
1.งบคลินิกโรค

1.ผลการตรวจสุขภาพ

ป 65

จากสิ่งแวดลอมดวยเครื่อง 3.สรุปผลการตรวจ

2.พนง.ทํางานใน

15,000 บาท

มืออาชีวเวชศาสตร

สภาพแวดลอมที่

2.จาก สปก.

ปลอดภัย

15,000 บาท

4.ใหอาชีวสุขศึกษาตามลักษณะงาน

โครงการประเมินผูปวย

1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการ

เพื่อชวยเหลือผูปวยกลับเขาทํางาน

5 คน

กอนกลับเขาทํางาน

สงตอผูปวยเขารับการประเมิน

ผูปวยสามารถกลับ

(Return to work)

2.ทําการประเมินผูปวยตามแบบฟอรม

ทํางานในสภาพแวดลอม

3.ประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อสงตอผูปวย

ที่เหมาะสมกับภาวะ

คลินิก+สปก

ต.ค.64-ก.พ.65

หน้าที� 13

ที่

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลับเขาทํางาน

3

โครงการเฝาระวัง ควบคุม 1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ

สุขภาพหลังการเจ็บปวย
ลดการบาดเจ็บจากการทํางาน

พนง.สถานประกอบการ 100 คน

ต.ค.64-ก.พ.65

โรค/การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ 2.จัดอบรมใหความรู/ฝกปฏิบัติ

พนง.มีความรูและมีการ

คาอาหารวาง

จากการทํางาน

เฝาระวังโรค/การบาด

คาวัสดุอุปกรณ

3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม

เจ็บจากการทํางาน

4

โครงการเกษตรกรปลอด 1.จัดอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของสารฆาแมลง
โรค ผูบริโภคปลอดภัย

จัดอบรมใหความรู

2.สอนวิธีการลางผัก ผลไมที่ถูกตอง

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

6

โครงการเฝาระวังสุขภาพ 1.ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เงินบํารุง

คาวิทยากร
ต.ค.64-ก.ย.65

ในเขตเกษตรกรรม100 คน

5,000

เงินบํารุง

คาวัสดุอุปกรณ

3.เจาะเลือดหาระดับสารโคลีนเอสเตอเรสในรางกาย

5

10,000

คาวิทยากร
เฝาระวังสุขภาพ จนท.รพ.

รอยละ 90 ของจนท.กลุมเสี่ยง

ต.ค.64-ก.ค.65

3,000

เงินบํารุง

จนท.รพ.ดานอาชีวอนามัย 2.ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงดวยเครื่องมือ

ผลการเฝาระวังภาวะ

และความปลอดภัย

อาชีวเวชศาสตร

สุขภาพของ จนท.

โครงการพัฒนาระบบ

1.เขียนโครงการเพื่อขอใชงบประมาณจาก สสจ.

บริการสุขภาพในกลุม

2.ดําเนินการจางลามสัญชาติเมียนมา 1 คน

เพื่อทําหนาที่ลาม

1.คาจางลาม วันละ 600

จัดการแรง

ตางดาวสัญชาติเมียนมา

ใหปฏิบัติงานวันจันทร-เสาร (8.00-16.00น.)

1.จํานวนขอรองเรียน

บาท สัปดาหละ 6 วัน เป

งานตางดาว

ปงบประมาณ 2565

ตั้งแต 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

ที่เกิดจากปญหาการสื่อสาร

เวลา 52 สัปดาห เปนเงิน

จาก สสจ.

พัฒนาระบบบริการในกลุมตางดาว

ตางดาวสัญชาติเมียนมา 1 คน

คาวัสดุอุปกรณ
ต.ค.64-ก.ย.65

2.อัตราการเกิดอุบัติ

196,200

งบบริหาร

187,200 บาท

การการรักษาผิดพลาด

2.เงินสมทบประกันสังคม

ที่เกิดจากปญหาการสื่อสาร

สวนนายจาง 9,000 บาท

3.ความพึงพอใจของจนท. ผูรับบริการ

7

โครงการสถานประกอบ

เพื่อใหสถานประกอบการที่พบปจจัยเสี่ยงและ

เพื่อใหสถานประกอบการที่พบปจจัยเสี่ยงและ

2 แหง

การนาอยู นาทํางาน

สิ่งคุกคามทางสุขภาพมีการปรับปรุงแกไข

สิ่งคุกคามทางสุขภาพมีการปรับปรุงแกไข

จํานวน สปก.ที่ไดรับการปรับปรุง

เม.ย.65-ก.ย.65

5,000

เงินบํารุง

คาวัสดุอุปกรณ

แกไขปญหาทางดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

อบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ

จนท.ร.พ. 100 คน

การอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางานกลุม จนท.ร.พ.

จนท.ร.พ.สามารถ

2.จัดอบรมและฝกปฏิบัติ

ความปลอดภัยในการทํางาน3.จนท.ร.พ.ฝกปฏิบัติประเมินความเสี่ยงจาก

ประเมินความเสี่ยงจาก

กลุม จนท.ร.พ.

การทํางานในหนวยงาน

การทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

ม.ค.-มี.ค.65

3,000

เงินบํารุง

คาวัสดุอุปกรณ

ของตัวเองได
หน้าที� 14

ที่
9

แผนงาน/โครงการ

โครงการยอย/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายและจํานวน-ตัวชี้วัด

โครงการอบรมเรื่องความ 1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

อบรมเรื่องความ

จนท.ร.พ. จนท.ร.พ.ส.ต.

ปลอดภัยในการใชสารเคมี 2.จัดอบรมและฝกปฏิบัติ

ปลอดภัยในการใชสารเคมี

พนง.จาก สปก.รวม 100 คน

และการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 3.ประเมินผลการอบรม

และการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ผูเขาอบรมมีความรูเรื่อง

กรณีสารเคมีรั่วไหล

กรณีสารเคมีรั่วไหล

สารเคมีและมีแผนตอบโต

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ
10,000

เงินบํารุง

คาวัสดุอุปกรณ

คาวิทยากร

กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

10 โครงการอาหารปลอดภัย ๑.เก็บตัวอยางในโรงเรียนเปาหมาย เพื่อตรวจสอบ
ในโรงเรียน ป ๖๕

โรงเรียนในเขตเทศบาล และ อบต.

๑.รอยละ ๙๕ ของตัวอยางน้ําดื่มและ

๑.๑ ทางดานสารเคมีสุมตรวจสอบวัตถุดิบอาหารดวยชุดทดสอบ

น้ําแข็งบริโภคที่สุมตรวจความสะอาด

(Test Kit)เพื่อตรวจหา ฟอรมาลิน ซาลิซิลิค(สารกันรา) บอแร็กซ

ทางดานจุลินทรียผานเกณฑ

สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โซเดียมไฮโดรซัลไฟต(สารฟอกขาว

๒.รอยละ ๙๐ ของตัวอยางอาหาร,

กรดแรอิสระ(น้ําสมสายชูปลอม) ไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน

มือผูสัมผัสอาหาร, ภาชนะอุปกรณ

๑.๒ทางดานจุลินทรียสุมตรวจสอบดวยชุดทดสอบ (Test Kit)เพื่อตรวจ

ที่สุมตรวจความสะอาดทางดานจุลินทรีย

น้ําดื่ม น้ําแข็งที่ใชบริโภค สงตัวอยางไปวิเคราะหที่กลุมงานเทคนิคการแพทย

ผานเกณฑ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศไดแก สวอปมือ สวอปภาชนะและอุปกรณ

๓.รอยละ ๑๐๐ของตัวอยาง

ตัวอยางอาหารสุก

วัตถุดิบอาหาร ที่สุมตรวจทาง

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000

กปท

ดานสารเคมีผานเกณฑ
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ผูรับผิดชอบ

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล
งานกายภาพบําบัด

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล
หน้าที� 16

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานแพทย
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ผูรับผิดชอบ
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานแพทย
กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ
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ผูรับผิดชอบ

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ
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ผูรับผิดชอบ

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

หน้าที� 20

ผูรับผิดชอบ

งานฝากครรภ

งานฝากครรภ

ผูปวยนอก

งานฝากครรภ

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานโภชนศาสตร
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ
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ผูรับผิดชอบ

คกก ENV

กลุมงาน
โภชนศาสตร

กรรมการพัฒนาคุณภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป
งานซอมบํารุง

HRM
กรรมการ HRD
หน้าที� 22

ผูรับผิดชอบ

HRM
กรรมการ HRD

HRM
กรรมการ HRD

กลุมงานโภชนศาสตร

งานประกันสุขภาพ

หน้าที� 23

ผูรับผิดชอบ

งานประกันสุขภาพ

กลุมงานพัสดุ

HRD

HRD

งานอาชีวอนามัย
งานประกันสุขภาพ

หน้าที� 24

ผูรับผิดชอบ

งานประกันสุขภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป

งานยุทธศาสตร
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ผูรับผิดชอบ

กรรมการพัฒนาคุณภาพ
(ศูนย HA)

กรรมการพัฒนาคุณภาพ
(ศูนย HA)

กลุมงานเภสัชกรรม

กลุมงานการพยาบาล
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ผูรับผิดชอบ

งานประกันสุขภาพ

งานประกันสุขภาพ
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ผูรับผิดชอบ

กลุมงานเภสัชกรรม

งานประกันสุขภาพ

ผูรับผิดชอบ
งานอาชีวอนามัย

งานอาชีวอนามัย
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ผูรับผิดชอบ

งานอาชีวอนามัย

งานอาชีวอนามัย

งานอาชีวอนามัย

งานประกันสุขภาพ

งานอาชีวอนามัย
ENV

งานอาชีวอนามัย
ENV
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ผูรับผิดชอบ
งานอาชีวอนามัย
ENV

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ

หน้าที� 30

